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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1984, Τ35, τ.1

ΑΝΑΒΟΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ*

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αναβολικοί παράγοντες είναι ουσίες που
αυξάνουν την κατακράτηση του αζώτου και
προάγουν την πρωτεϊνουσύνθεση στον ορ
γανισμό του ζώου. Αναλυτικώτερα έχουμε:
α. Ημερήσια αύξηση τού ζώντος σωματικού
βάρους β. Βελτίωση της ικανότητας μετα
τρεψιμότητας της τροφής και γ. καλλίτερη
ποιότητα σφαγίου. Η αποτελεσματικότητα
των αναβολικών παραγόντων γίνεται καλλί
τερα κατανοητή εάν συγκρίνουμε τις διαφο
ρές μεταξύ ζώων διαφόρου φύλου και φυσιο
λογικής κατάστασης. Τα αρσενικά ζώα κατά
κανόνα είναι μεγαλύτερα, έχουν μεγαλύτερο
ποσοστό αυξήσεως, και αξιοποιούν πλέον
αποτελεσματικά την τροφή απότι τα θηλυκά,
ενώ τα ευνουχισμένα ζώα καταλαμβάνουν
μια ενδιάμεση θέση. Οι διαφορές αυτές
οφείλονται στις γεννητικές σ τ ε ρ ο ε ι δ ή ορ
μόνες, στα οιστρογόνα και ανδρογόνα. Μετά
τον τοκετό, η ανάπτυξη του ζώου ρυθμίζεται
από την παρουσία και συγκέντρωση των κυ
κλοφορούντων γεννητικών ορμονών. Η συγ
κέντρωση ανδρογόνων, είναι υψηλότερη
στους ταύρους, των δε οιστρογόνων στις έγ
κυες αγελάδες. Αμφότερες είναι απαραίτη
τες για την επίτευξη του ανωτάτου ποσο
στού αυξήσεως στα μυρικαστικά, η δε χορή
γηση εξωγενών ορμονών θα συμπλήρωνε τις
υπάρχουσες ενδογενείς ορμόνες, ώστε να
προκύψει ένα κατάλληλο μείγμα ανδρογό

νων και οιστρογόνων. Έτσι τις μεγαλύτερες
ωφέλειες τις βλέπουμε στις μοσχίδες και
αγελάδες στις οποίες χορηγήθηκαν ανδρο
γόνα και στα ευνουχισμένα νεαρά ταυρίδια
και μόσχους στους οποίους χορηγήθηκαν
συνδιασμοί παρασκευασμάτων οιστρογόνων
και ανδρογόνων.
Οι αναβολικοί παράγοντες που συνήθως
χρησιμοποιούνται είναι:
Η οιστραδιόλη - 176, η προγεστερόνη, η τε
στοστερόνη, η τρενμπολόνη και η ζερανόλη.
Τα περισσότερα κράτη απαγορεύουν την
χρησιμοποίηση συνθετικών οιστρογόνων ορ
μονών, διαισθυλοστιλβοιστρόλης, εξοιστρόλης και διενοιστρόλης, που έχουν σαφείς
αναβολικές ιδιότητες αλλά προκαλούν κιν
δύνους στη δημόσια υγεία.
Οιστρογόνα, σαν αυξητικοί παράγοντες
χρησιμοποιήθηκαν και στα πρόβατα και
πραγματοποιήθηκαν μερικά πειράματα με
συνδιασμούς εμφυτευμάτων στα κριάρια.
Σε πειράματα που έγιναν σε αρσενικά αρ
νιά στα οποία χορηγήθηκαν εμφυτεύματα
που αποτελούνταν από συνδιασμό Τρενμπολόνης και οιοτραδιόλης προέκυψε αύξηση
του ζώντος σωματικού βάρους, αύξηση του
βάρους του σφαγίου καθώς και βελτίωση της
ικανότητας της μετατρεψιμότητας της τρο
φής. Αρχικές δοκιμές σχετικά με την αποτε
λεσματικότητα των αναβολικών παραγόντων
που πραγματοποιήθηκαν στους ταύρους και
χοίρους έδειξαν ότι και σαυτές τις περιπτώ-
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σεις μπορούν να υπάρξουν ωφέλειες μετά
την χορήγηση ορμονικών συνδιασμών.
Οι ωφέλειες που προκύπτουν από τη χρή
ση αναβολικών παραγόντων στην κρεατοπαραγωγή, φαίνονται όχι μόνο στην αύξηση του
σωματικού βάρους κ.λ.π. αλλά επίσης και
στην οικονομία των απαιτουμένων ζωοτρο
φών.
Παρούσα

κατάσταση στην
πη.

Ευρώ

Βουλγαρία: Απαγορεύται η χρήση
αναβολικών σαν αυξητικών παραγό
ντων στην ζωϊκή παραγωγή, εκτός από
πειραματικούς σκοπούς.
Γαλλία: Απαγορεύεται η χρήση ενώ
σεων με οιστρογόνο δράση στη ζωϊκή
παραγωγή (ίση ή και μεγαλύτερη από
την δραστηριότητα της οιοτρόνης που
παρατηρείται στο βιολογικό πείραμα).
Δείγματα σφαγίων ζώων εξετάζονται με
τ η μέθοδο χρωμ. λεπτής στιβάδος.
Έχουν καθιερωθεί όρια ανεκτά για τις
φυσικές ορμόνες, όχι όμως για τις συν
θετικές.
Δ. Γερμανία: Υπάρχει ένας κατάλο
γος από ενώσεις, που συμπεριλαμβάνει
και τ α στιλβένια, η χρήση των οποίων
απαγορεύεται στη ζωϊκή παραγωγή. Σ'
ότι αφορά τ α άλλα οιστρογόνα υπάρ
χουν οι εξής ρυθμίσεις: εάν μια οιστρογόνος ουσία είναι πέντε φορές λιγώτερο δραστική από την DES (Ο έλεγχος
γίνεται στη μήτρα γεννητικά ανώριμων
ποντικών μετά από χορήγηση της ορ
μόνης διά του στόματος), επιτρέπει η
χρήση της στην τ ρ ο φ ή των ζώων, με
την προϋπόθεση ό τ ι κατά τ α άλλα συμ
φωνεί με την ισχύουσα νομοθεσία περί
φαρμάκων. Σε κάθε περίπτωση η χρήση
γίνεται κάτω από την επίβλεψη τ ο υ κ τ η 
νιάτρου. Οιστρογόνα των οποίων η
δραστηριότητα είναι μεγαλύτερη από
τον παράγοντα 5 έχουν την ίδια τύχη
με τ α στιλβένια.

Η ανίχνευση των στιλβενίων γ ί ν ε τ α ι με
τη μέθοδο της ραδιοανοσομετρήσεως
(RIA).
Ιρλανδία: Οιστρογόνα δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σαν αυξητικοί
παράγοντες εκτός από κτην/κή συντα
γή. Επιτρέπεται η χρήση των φυσικών
οιστρογόνων καθώς και της Ζερανόλης
και Τρενμπολόνης. Ο έλεγχος καταλοί
πων των στιλβενίων γ ί ν ε τ α ι με την μέ
θοδο TLC και RIA.
Ιταλία: Απαγορεύεται η χρήση ανα
βολικών σαν αυξητικούς παράγοντες
στην ζωϊκή παραγωγή. Ο έλεγχος διε
νεργείται με την βιολ. μέθοδο καθώς
και με χημικές μεθόδους.
Ολλανδία: Η χρήση οιστρογόνων
στη ζωϊκή παραγωγή απαγορεύεται.
Επιτρέπεται όμως η χρήση άλλων ενώ
σεων. Τα προγράμματα έλεγχου των
καταλοίπων γίνονται με την ιστολογική,
μέθοδο TLC και RIA. Επίσης υπάρχουν
και προγράμματα ελέγχου κατ' ευθεία
στις εκτροφές των ζώων.
Πολωνία: Απαγορεύεται η χρήση
αναβολικών σαν αυξητικοί παράγοντες
στη ζωϊκή παραγωγή, εκτός για πειρατι
κούς σκοπούς.
Σοβιετική Ένωση: Όπως Βουλγαρία
Πολωνία.
Μ. Βρετανία: Οι αναβολικοί παράγο
ντες βρίσκονται κάτω από τ η Κτην/κή
επίβλεψη και εποπτεία. Παιονούν από
εξονυχιστική εξέταση αναφορικά με
τήν δραστικότητα τους και την ασφά
λεια τους. Υπάρχουν νομοθετικές ρυθ
μίσεις σχετικά με την δοσολογία, χημι
κό τύπο, τρόπο χορηγήσεως και διάρ
κεια δράσεως του προϊόντος που χορη
γ ε ί τ α ι στα επισημασμένα ζώα. Έχουν
εγκριθεί και χρησιμοποιούνται η προγε
στερόνη, η οιοτραδιόλη, η τεστοστερό
νη, η τρενμπολόνη και η ζερανόλη στα
βοοειδή, η δε ζερανόλη στα προβατοειδή. Αναβολικοί παράγοντες χρησιμο27

ποιούνται επίσης και σε νεαρούς ευ
νουχισμένους ταύρους. Ο έλεγχος κρί
νεται αναγκαίος αλλά η εφαρμογή του
βρίσκεται στα σπάργανα. Η μέθοδος
RIA χρησιμοποιείται σαν πρώτη ανί
χνευση στιλβενίων, τρενμπολόνης και
ζερανόλης, σε εδώδιμους ιστούς και
Βιολογικά υγρά. Η δε επιβεβαίωση θετι
κών δειγμάτων γίνεται με μεθόδους
ανάλογης ευαισθησίας, όπως αεριοχρωματογραφία και φασματομετρία μάζης. Η χρήση αναβολικών παραγόντων
βρίσκεται σε συνεχή παρακολούθηση
και τελεί κάτω από την εποπτεία του
υπουργείου γεωργίας και αλιείας.
Γιουγκοσλαβία: Όπως Βουλγαρία.
Ε.Ο.Κ.: Την 31 Ιουλίου 1981 η Ε.O.K.
εξέδωσε μια οδηγία που απαγορεύει
την χρήση των στιλβενίων και θυρεοστατικών στη ζωϊκή παραγωγή. Σ' ότι
αφορά τους άλλους αναβολικούς παρά
γοντες, Οιστραδιόλη - 17β Προγεστε
ρόνη, Τεστοστερόνη, Τρενμπολόνη και
Ζερανόλη λαμβάνουν χώρα περιοδικά
διάφορες συσκέψεις για να καθορισθεί
η στάση που θα ακολουθηθεί αναφορι
κά με τη χρήση τους. Προς το παρόν
ισχύουν οι εθνικές ρυθμίσεις κάθε κρά
τους μέλους. Για την εφαρμογή της
απαγορευτικής απόφασης ωρισμένων
προϊόντων, θα πρέπει να αναπτυχθούν
κατάλληλοι μέθοδοι. Έχουν σημειωθεί
πρόοδοι σχετικά με την σταθεροποίη
ση, και τυποποίηση μεθόδων καθώς και
αντιδραστηρίων και θα εφαρμοσθούν
στο εγγύς μέλλον, με σκοπό τον αποτε
λεσματικό έλεγχο απαγορευμένων ορ
μονικών καταλοίπων στο κρέας.
WHO: Ο παγκόσμιος οργανισμός
υγείας σε συνεργασία με FAO και JECFA εξέτασε σε βάθος το πρόβλημα των
ορμονών στη ζωϊκή παραγωγή το Μάρ
τιο του 1981. Η επιτροπή εμπειρογνω
μόνων προσθετικών στις ζωοτροφές
(JECFA) παραδέχεται ότι:

1. Αναβολικοί παράγοντες μετά τη
χορήγηση τους στα βοοειδή, αυξάνουν
την κρεατοπαραγωγή και την ικανότητα
μετατρεψιμότητας της τροφής.
2. Εάν χρησιμοποιηθούν κατάλληλα
τα επίπεδα των καταλοίπων τους στο
κρέας και στους άλλους εδώδιμους
ιστούς δεν ξεπερνάν το 1ng/g ιστού.
3. Οι φυσικές γεννητικές ορμόνες
(Οιστραδιόλη - 176, προγεστερόνη και
τεστοστερόνη) δεν προκαλούν ανησυ
χίες, επειδή τα επίπεδα τους στο κρέας
των ζώων στα οποία χορηγήθηκαν είναι
κατά πολύ χαμηλώτερα εκείνων που
υπάρχουν φυσιολογικά στις τροφές (οιστραδιόλης στο κρέας και γλακτοκομικά προϊόντα, και φυτοοιστρογόνα).
4. Ορμόνες στο μόριο των οποίων
επήλθε κάποια μεταβολή καθώς και
συνθετικοί αναβολικοί παράγοντες,
προκαλούν ειδικά προβλήματα, όπως
υψηλή δραστικότητα, δημιουργία κατα
λοίπων, δημιουργία νεοπλασιών, Η πα
ρουσία καταλοίπων στο κρέας μπορεί
να έχει ενδοκρινολογικές και τοξικολογικές συνέπειες στον καταναλωτή.
5. Οι φυσικές ορμόνες που χρησιμο
ποιούνται σαν αναβολικά δεν μπορούν
να διαφοροποιηθούν από τις ενδογε
νείς ορμόνες.
6. Κάθε συνθετική ένωση πρέπει να
εξετάζεται προσεκτικά και διεξοδικά
τόσο από πλευράς τοξικολογίας όσο
και από πλευράς ορμονικής δραστηριό
τητας.

Κατάλοιπα αναβολικών παραγόντων
στο κρέας
Τα κατάλοιπα που ανευρίσκονται
στο κρέας διακρίνονται σε 3 κατηγο
ρίες.
1. Κατάλοιπα οιστρογόνων, προγε-
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στερόνης και τεστορενόνης
που
προέρχονται από τους ενδοκρινείς
αδένες του ίδιου του ζώου (ενδογενή
φυσικά στεροειδή).
2. Κατάλοιπα που προέρχονται από
φυσικές στεροειδείς ορμόνες που χο
ρηγούνται στα ζώα κατά την διάρκεια
της ζωής τους (εξωγενή φυσικά στε
ροειδή).
3. Κατάλοιπα που προέρχονται από
ξεονοβιωτικούς αναβολικούς παράγο
ντες μετά την χορήγηση τους στα ζώα
(εξωγενείς ξενοβιωτικοί παράγοντες).
Οι φυσικές στεροειδείς ορμόνες μετα
βολίζονται εύκολα στο ήπαρ, γιαυτό
έχουν και μικρή δραστηριότητα όταν
χορηγούνται δια του στόματος.
Τρεις ξενοβιωτικοί παράγοντες πρέ
πει να ληφθούν υπόψη.
1. Τρενμπολόνη. Πρόκειται για ένα
τριενικό στεροειδές με ανδρογόνο
δράση, που μεταβολίζεται εύκολα στο
ήπαρ, γιαυτό έχει και ασθενή δράση
όταν χορηγείται δια του στόματος.
2. Ζερανόλη. Πρόκειται για ένα
παράγωγο της Ζερεαλονόλης, μη στεροειδούς φύσεως που παράγεται από
διάφορους μύκητες. Έχει ελαφρά οι
στρογόνο δράση και μεταβολίζεται εύ
κολα στο ήπαρ.
3. Συνθετικά στιλβένια (DES, HEX,
DIEN). Οι ενώσεις αυτές μη στεροειδούς φύσεως έχουν μεγάλη οιστρογό
νο δράση στα βοοειδή όταν χορηγού
νται δια τους στόματος. Επιβλαβείς
ιδιότητες, που δεν έχουν η Τρενμπολό
νη και η Ζερανόλη είναι η μεγάλη τους
βιοδιαθεσιμότητα και η μικρή βιοαποδόμηση τους καθώς και το γεγονός ότι
η DES έχει χαρακτηρισθή και ως καρκι
νογόνος ουσία για τον άνθρωπο και τα
πειραματόζωα.

Σημασία των καταλοίπων των αναβο
λικών
παραγόντων στη δημόσια υγεία.
Είναι πολύ γνωστό ότι οι φυσικές
στεροειδές ορμόνες σε μεγάλη δόση
ευνοούν την δημιουργία ειδικών τύπων
καρκίνου στον άνθρωπο και στα πειρα
ματόζωα αν και δεν έχει ακόμη διευκρι
νισθεί ο μηχανισμός της δημιουργίας
τους. Οι ορμόνες μπορούν να αλληλοεπιδρούν με άλλους παράγοντες (χημι
κούς, φυσικούς ακόμη και με παράγο
ντες που προέρχονται από ιούς), κε
ντρίζοντας τον μηχανισμό δημιουργίας
νεοπλασιών, ή συμβάλλοντας στην
ανάπτυξη και μετάσταση τούτων, ή
ακόμη μπορούν να δρουν και κατ' άλλο
τρόπο.
Είναι αξιοσημείωτο να τονισθεί το
γεγονός ότι, όταν η χορήγηση φυσικών
στεροϊδών ορμονών στα ζώα, ελέγχε
ται, τότε οι συγκεντρώσεις των κατα
λοίπων τους στο κρέας είναι κατά πολύ
μικρότερες από εκείνες που ανευρί
σκονται στο κρέας εγκύων αγελάδων
και ταύρων, που δεν έγινε καμμία χρή
ση των παραπάνω ορμονών. Κατά συνέ
πεια δεν κινδυνεύει η δημόσια υγεία
από τη χορήγηση φυσικών στεροϊδών
ορμονών στα βοοειδή, και κατ' αναλο
γία και στα άλλα ζώα διότι α. μεταβολί
ζονται εύκολα στο ήπαρ όταν λαμβάνο
νται με τό στόμα, β), ο άνθρωπος παρά
γει πολύ μεγαλύτερες ποσότητες αυ
τών των ορμονών και γ), ο άνθρωπος
κατά τή διάρκεια των συνηθισμένων
γευμάτων του λαμβάνει με το κρέας και
το γάλα πολύ μεγαλύτερες ποσότητες
φυσικών ενδογενών στεροειδών ορμο
νών.
Η μόνη ανησυχία σε συνδιασμό με
τη χορήγηση φυσικών στεροειδών ορ
μονών στα ζώα είναι ότι μπορεί η περιο29

χή του σώματος που έγινε η χορήγηση
του αναβολικού να δοθεί στην κατανά
λωση. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο
όταν, η έγχυση ή η εμφύτευση του ανα
βολικού δεν έγινε σωστά. Γιαυτό χρειά
ζεται να προσδιορίζεται και να ελέγχε
ται ο τρόπος χορηγήσεως (π.χ. έμφυ
τε υ μα σε μορφή Pellets στη βάση του
αυτιού, ώστε κατά τη σφαγή του ζώου
να μπορεί εύκολα να αφαιρείται και να
απορρίπτεται.

Ξενοσωματικά αναβολικά
Τα κατάλοιπα που προέρχονται από
ξενοσωματικές αναβολικές ουσίες, δη
μιουργούν σοβαρά προβλήματα σχετι
κά με την ασφάλεια να παρουσιάσουν
τοξικά φαινόμενα εντελώς άσχετα
προς την ορμονική τους δραστηριότη
τα. Γιαυτό επιβάλλεται όπως η εκτίμη
ση τους γίνεται με πολύ αυστηρά κριτή
ρια. Όλοι οι ξενοσωματικοί αναβολικοί
παράγοντες που χρησιμοποιούνται σή
μερα στην ζωική παραγωγή έχουν δρά
ση γεννητικών στεροειδών ορμονών. Η
δράση αυτή μπορεί να μετρηθή εύκολα
με διάφορα κατάλληλα βιολογικά tests.
Για να θεωρηθεί ένας ξενοσωματικός αναβολήκός παράγοντας ασφαλής
για τη δημόσια υγεία θα πρέπει ο βαθ
μός της ορμονικής δράσης των κατα
λοίπων του να είναι πολύ κατώτερος
από εκείνον που αναμένεται να προκα
λέσει ορμονική διαταραχή στον κατα
ναλωτή άνθρωπο.
Κατά την εκτίμηση των διαφόρων
παραγόντων ασφαλείας ενός αναβολι
κού ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνε
ται στην περίπτωση των μικρών παιδιών
στα οποία η ενδογενής παραγωγή γεν
νητικών ορμονών είναι σετικά χαμηλή.
Όταν το χρησιμοπουμένο στη ζωική
παραγωγή αναβολικό κριθεί από από
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ψεως ορμονικής δράσης ασφαλές, τότε
όλες οι άλλες ιδιότητες του θα πρέπει
να κρίνονται σύμφωνα με εκείνα τα κρι
τήρια που ισχύουν και για άλλα φάρμα
κα. Τα κριτήρια αυτά αφορούν τον με
ταβολισμό του προϊόντος στον οργανι
σμό του ζώου, τη χημική φύση του την
βιοδιαθεσιμότητα των καταλοίπων του
κρέατος, συνεπικουρούμενα από στοι
χεία συγκεκριμένων
εργαστηριακών
εξετάσεων, όπως οξεία και χρόνια τοξι
κότητα, μεταλλακτικότητα καρκινογέννεση καιαναπαραγωγή/τερατογέννεση.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των
εργαστηριακών εξετάσεων, θα έπρεπε
να καταβληθεί προσπάθεια να τεθούν,
εάν είναι δυνατόν, ανεκτά όρια ημερή
σιας πρόσληψης ξενοβιοτικών αναβολι
κών καταλοίπων.

Νομικές ρυθμίσεις γύρω από τη
χρήση αναβολικών παραγόντων
Οι ωφέλειες που προκύπτουν από
τη χρήση αναβολικών παραγόντων στη
ζωϊκή παραγωγή είναι σημαντικές και
παραδεκτές από όλους. Αυτές αφο
ρούν την αύξηση των αποδόσεων των
ζώων σε κρέας ιδιαίτερα σε ευνουχι
σμένους ταύρους και μόσχους γάλα
κτος. Οι εκτροφείς κρεατοπαραγωγών
ζώων σε πολλές χώρες είναι πολύ καλά
πληροφορημένοι για τις ωφέλειες αυ
τές.
Στη διατύπωση συγκεκριμένων δια
τάξεων για αναβολικές ουσίες, ιδιαίτε
ρη σπουδαιότητα έχει η υγεία και η
ασφάλεια του ανθρώπου. Πρέπει δε να
βασίζονται πάνω σε ακριβείς επιστημο
νικές μελέτες διαφόρων επιστημονικών
οργανισμών. Για την" εφαρμογή αυτών
των διατάξεων απαιτείται η δημιουργία
και οργάνωση φορέων ελέγχου κατάλ-

ληλα εξοπλισμένων με έμπειρο επιστη
μονικό και βοηθητικό προσωπικό.
Βάσει των πορισμάτων της επιστη
μονικής ομάδας εργασίας της Ε.Ο.Κ.
απαγορεύθηκαν τα στιλβένια και τα θυρεοστατικά στη ζωική παραγωγή. Οι φυ
σικές στεροϊδείς γεννητικές ορμόνες
οιστραδιόλη τετροστερόνη και προγε
στερόνη μπορούν να χρησιμοποιούνται
κάτω από κατάλληλο και συγκεκριμένο
έλεγχο. Σχετικά με την Ζερανκόλη και
Τενμπολόνη οι επιστημονική έρευνα
πρέπει να συνεχιστεί με γρήγορο ρυθ
μό.

Εφαρμογή
ξεων

των

νομικών

διατά

Για τον έλεγχο και την συνεχή
παρακολούθηση της νόμιμης και παρά
νομης χρήση των αναβολικών παραγό
ντων στη ζωική παραγωγή απαιτείται η
δημιουργία κατάλληλων προγραμμά
των. Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα
ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει:
α) Έλεγχο γύρω από την παραγωγή
και διακίνηση αναβολικών παραγόντων.
β) Απαγόρευση τούτων σε αθλούμε
να πρόσωπα.
γ) Έλεγχο στον τρόπο χορηγήσεως
του αναβολικού παράγοντος στο ζώο,
για να μπορεί εύκολα να ελεγχθεί εάν
η περιοχή του σώματος που χορηγήθη
κε έχει απομακρυνθεί κατά τη διάρκεια
της σφαγής. Θα πρέπει να γνωρίζουμε
ότι ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η χορή
γηση κρυσταλλικών εναιωρημάτων υπό
μορφή ενδομυϊκών εγχύσεων. Η εμφύ
τευση πλησίον του αυτιού σε μορφή
Pellets, προτείνεται σήμερα, στα βοοει
δή καιπροβατοειδή.
δ) Τήρηση του χρόνου δράσεως του
αναβολικού παράγοντος δηλαδή από
τη στιγμή που χορηγείται μέχρι τη στιγ
μή που σφάζεται το ζώο. Αυτό μπορεί

να γίνει με κατάλληλη επίβλεψη εκ μέ
ρους κτηνιάτρου καθώς και με την συ
νεχή εργαστηριακή εξέταση των σφα
γίων, εάν έχουν ξεπεραστεί τα ανεκτά
όρια καταλοίπων που έχουν τεθεί, για
τις συνθετικές ορμόνες.
ε) Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για τα
εξεταζόμενα σφάγια, βασισμένο σε κα
τάλληλες και επίσημες μεθόδους ελέγ
χου.
Η παράνομη χρήση απαγορευμένων
προϊόντων μπορεί να ελεγχθεί:
α. Εξέταση των ούρων και κοπράνων
των ζώων εκτροφής.
β. Εξέταση των ούρων κοπράνων,
χολής και ιστών των σφαγίων σε επίπε
δο ρουτίνας. Σφάγια στα οποία ανευρί
σκονται ανιχνεύσιμες ποσότητες απα
γορεύεται να διατεθούν στην κατανά
λωση.
γ. Ανάπτυξη και εφαρμογή ικανών
ευαίσθητων μεθόδων μετρήσεως, κα
ταλοίπων απαγορευμένων αναβολικών
παραγόντων στο κρέας που προορίζε
ται για εξαγωγή.

Προσδιορισμός καταλοίπων
αναβολικών παραγόντων.
Για τον προσδιορισμό καταλοίπων
αναβολικών παραγόντων σε εδώδιμους
ιστούς, βιολογικά υγρά και κόπρανα
των εκτρεφομένων ζώων, απαιτούνται
κατάλληλες αναλυτικές μέθοδοι. Χωρίς
αυτές δεν είναι δυνατή η αποτελεσμα
τική εφαρμογή των απαγορευτικών δια
τάξεων. Κατάλοιπα
ξενοσωματικών
αναβολικών παραγόντων, που επιτρέ
πονται στην ζωική παραγωγή, θα πρέπει
να προσδιορίζονται με μεθόδους που
να είναι τόσο ευαίσθητες όσο τα ανώ
τατα επιτρεπτά όρια. Σχετικά με τα κα
τάλοιπα των φυσικών στεροϊδών γεννη
τικών ορμονών, θα μπορούσαν να με
τρηθούν με μεθόδους που είναι αρκετά
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ευαίσθητες, για τον προσδιορισμό φ υ 
σιολογικών επιπέδων των ζώων στα οπ
οία γίνεται χρήση αναβολικών, αν και
τούτο προς το παρόν είναι μικρής ση
μασίας.
Οι αναλυτικές μέθοδοι θα πρέπει να
έχουν α) πρακτικότητα β) αξιοπιστία και
γ) ευαισθησία.
Μέθοδοι
ραδιοανοσομετρήσεως
έχουν γίνει για τα στιλβένια, την ζερατόλη, τρενμπολόνη, καθώς και για τις
3 φυσικές γεννητικές στεροειδείς ορ
μόνες, (οιστραδιόλη - 176, προγεστε
ρόνη τεστοστερόνη). Τα στοιχεία που
προέκυψαν από αυτή τη μέθοδο είναι
σημαντικά, γιατί βοηθούν στην καθιέ
ρωση της ευαισθησίας που απαιτείται
για άλλες μεθόδους για τον έλεγχο των
ορμονικών καταλοίπων.

Χρησιμοποιημένες μ έ θ ο δ ο ι
Η ανάλυση καταλοίπων αναβολκών
παραγόντων πρέπει να πληρεί όλες τις
προϋποθέσεις εκείνες που απαιτούνται
και για την ανάλυση άλλων χημικών
ενώσεων στις τροφές. Ιστορικά, οι βιομετρήσεις και η ιστολογική μέθοδος
δοκιμάσθηκαν ικανοποιητικά στην διε
ρεύνηση της DES ή άλλων συνθετικών
οιστρογόνων σε μόσχους γάλακτος
Σήμερα η σημασία τους έ χ ε ι περιορισθή και για πολλές ουσίες και κατηγο
ρίες ζώων δεν είναι καθόλου κατάλ
ληλες. Ό λ ε ς οι άλλες μέθοδοι βασίζο
νται σε μια σειρά διαδοχικών εκχυλί
σεων και εκπλύσεων του δείγματος. Η
ποιότητα τ ο υ εκχυλίσματος και ο χρό
νος που απαιτείται μέχρι τ η λήψη του,
προσδιορίζουν την καταλληλότητα της
μεθόδου.
Οι σπουδαιότερες μέθοδοι που χρη
σιμοποιούνται σήμερα είναι:
α. Χρωματογραφικές μέθοδοι (χρω
ματογραφία λεπτής στιβάδος, αεριο32

χρωματογραφία, υγρά χρωματογραφία
κ.λ.π.).
6. Ραδιοανοσομετρικές μέθοδοι
(RIA, EIA).
γ. Φθοριομετρικές μέθοδοι σε συνδιασμό με χρωματογραφία λεπτής στι
βάδος.
δ. Σύλληψη ηλεκτρονίων με την αεριοχρωματογραφία.
ε. Ηλεκτρονικές και φθοριομετρικές
μέθοδοι σε συνδιασμό με υγρά χρωμα
τογραφία υψηλής πιέσεως.
ζ. Φασματομετρία μάζης σε συνδια
σμό με αεριοχρωματογραφία.
Σήμερα οι περισσότερες χώρες χρη
σιμοποιούν ανοσομετρικές μεθόδους
για τον προσδιορισμό καταλοίπων στα
εκχυλίσματα δειγμάτων πολύ μικρών
ποσοτήτων (0,1-1g).

Συμπεράσματα και συστάσεις
1. Αναβολικοί παράγοντες, βελτιώ
νουν το ζων, σωματικό βάρος, το βάρος
σφαγίου, την αξιοποίηση της τροφής
και την εκατοστιαία ποσότητα σε κρέας
στο σφάγιο, όταν χορηγούνται, κάτω
από ειδικές συνθήκες. Για το λόγο αυτό
παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωική
παραγωγή με την προϋπόθεση ό τ ι δεν
θέτουν σε κίνδυνο τον καταναλωτή άν
θρωπο.
2. Οι παραγωγοί είναι καλά πληροφο
ρημένοι για τις παραπάνω ωφέλειες
που προκύπτουν από τη χρήση αναβο
λικών παραγόντων στη ζωική παραγω
γή. Γιά την προστασία του καταναλωτή
είναι απαραίτητο να καταπολεμηθεί η
επικίνδυνη και παράνομη χρήση τ έ 
τοιων ουσιών. Μια ριζική απαγόρευση
τέτοιων παραγόντων ίσως είχε αντίθε
τα αποτελέματα. γιαυτό συνιστάται να
επιτραπεί η νόμιμη και ασφαλής χρήση
εγκεκριμμένων αναβολικών παραγό
ντων στη ζωϊκή παραγογή κάτω από κα
τάλληλο έλεγχο.

3. Η σωστή χρήση εξωγενών φυσι
κών στεροειδών αναβολικών παραγό
ντων δεν προκαλεί προβλήματα στη δη
μόσια υγεία.
4. Στιλβένια δεν πρέπει να χρησιμο
ποιούνται στη ζωϊκή παραγωγή για τις
γνωστές ιδιότητες τους. Ορθώς λοιπόν
η ριζική τους απαγόρευση σ' όλες τις
χώρες της Ε.Ο.Κ.
5. Απαιτείται κατάλληλη μελέτη σχε
τικά με την ασφάλεια των ξενοσωματικών αναβολικών παραγόντων ειδικώτερα της ζερανόλης και της τρενμπολόνης. Η μελέτη θα πρέπει να γίνεται από
κατάλληλους διεθνείς οργανισμούς
όπως FAO/WHO, JECFA, CODEX ALIMENTARIUS COMMISION κ.λ.π.
6. Προτεραιότητα για τη δημόσια
υγεία έχει η προστασία του καταναλω
τή από την παράνομη χρήση απαγορευ
μένων προϊόντων στα ζώα, με την κα
θιέρωση συγκεκριμένων προγραμμά
των ελέγχου των εκτροφών και των
σφαγείων. Προτεραιότητα θα πρέπει να
δοθή στην ανάπτυξη και χρησιμοποίη
ση αναλυτικών μεθόδων στη μέτρηση
επικινδύνων ορμονικών καταλοίπων.
Για το σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμο
ποιούνται εκείνες οι μέθοδοι που πα
ρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ευαισθησία.
7. Στην περίπτωση εγκεκριμμένων
προϊόντων θα πρέπει να καταγράφο
νται η ταυτότητα προϊόντος και χώρος
χορηγήσεως του αναβολικού παράγο
ντος, ο χρόνος αναμονής καθώς και η
επισήμανση των ζώων στα οποία έγινε
η χορήγηση. Επίσης θα πρέπει να ελέγ
χονται υπερβάσεις ανεκτών ορίων σε
κατάλοιπα στο κρέας.
8. Εναρμόνιση της νομοθεσίας γύρω
από την χρήση αναβολικών παραγό
ντων στη ζωϊκή παραγωγή στις χώρες
της Ε.Ο.Κ.
9. Για την μελέτη αναβολικών παρα
γόντων και την αποτελεσματική εφαρ
μογή των νομοθετικών διατάξεων πρέ
πει να αναπτυχθούν πρακτικές, αξιόπι

στες και ευαίσθητες μέθοδοι. Οι μέθο
δοι αυτές θα πρέπει να είναι για όλα
τα εργαστήρια ενιαία, και τυποποιημέ
νες. Ένα Εθνικό Εργαστήριο αναφοράς
θα φροντίζει για τον συντοσιμό μεταξύ
των άλλων περιφερειακών εργαστη
ρίων.
10. Σήμερα οι πιο κατάλληλες μέθο
δοι για τον προσδιορισμό καταλοίπων
αναβολικών παραγόντων είναι φυσικο
χημικές και ανοσομετρικές. Η σημασία
των βιολογικών και ιστολογικών μεθό
δων περιορίσθηκε σημαντικά.
11. Οι ραδιοανοσομετρικές μέθοδοι
είναι πολύ κατάλληλες για τους πρώ
τους ελέγχους, ενώ οι φυσικοχημικές
θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για
την επιβεβαίωση των θετικών δειγμά
των.
12. Η απαιτούμενη ευαισθησία και
ειδικότητα της μεθόδου εξαρτώνται
από το είδος του δείγματος. Γιατί η
συγκέντρωση των καταλοίπων είναι ψη
λότερη στα κόπρανα και ούρα και χαμη
λότερη στα νεφρά, ήπαρ και κρέας. Τα
πλέον κατάλληλα για ανίχνευση είναι τα
κόπρανα και τα ούρα.
13. Για να είναι εφικτή η σύγκριση
αποτελεσμάτων μεταξύ των διαφόρων
εργαστηρίων θα πρέπει κατά περιό
δους να εκτελούνται διεθνείς βαθμο
νομήσεις στις μεθόδους μετρήσεως.
14. Συνιστάται όπως όσο το δυνατό
γρήγορα, συσταθεί ένα Ευρωπαϊκό κέ
ντρο συνεργασίας για τη δημόσια υγεία
γύρω από τη χρήση αναβολικών παρα
γόντων στη ζωϊκή παραγωγή, το οποίο
θα συντονίζει όλες τις έρευνες που
πραγματοποιούνται γύρω από τα ανα
βολικά συμπεριλαμβανομένων και ανα
λυτικών μεθόδων, διαβαθμονομήσεις,
φροντίδα για υλικά αναφοράς ανταλλα
γή πληροφοριών κ.λ.π.
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